Beknopte handleiding online-inschrijvingen FOXI
Voor ouders
Als ouder kan je de kinderen nu online inschrijven voor elke vakantieperiode. Dit
betekent dat jullie niet meer naar de opvang moeten/kunnen komen om het
reservatieformulier binnen te brengen.
Voor de online-inschrijvingen blijven we werken met het gekende voorrangsbeleid met de
reservatiemomenten:
- Kinderen die voor- en naschools naar Pimboli komen kunnen als eerste groep
inschrijvingen
- Kinderen die reeds eerder in vakanties naar Pimboli geweest zijn, kunnen als 2de groep
inschrijven.
- Kinderen die voor de eerste keer naar Pimboli zullen komen, kunnen als 3de groep
inschrijven.
Per vakantieperiode worden 3 reservatiemomenten
gecommuniceerd via e-mail, in de opvang en op de website.

vastgelegd.

Deze

worden

Groep 1 en 2 kan online inschrijven. De inschrijvingen worden altijd om 19u ’s avonds open
gezet.
Groep 3 (nieuwe kinderen) kunnen nog niet online inschrijven omdat zij nog niet beschikken
over een kindnummer. Deze groep dient tijdens het 3de reservatiemoment langs te komen in
de opvang. Deze ontvangen een kindnummer bij de eerste reservatie voor een
vakantieperiode.

Stappenplan
Dit is de URL waarmee je de online-inschrijving kan doen: http://pimboli.vdkomma.be/
Je vindt op onze website http://vdkomma.be/erpe-mere---pimboli.html ook een ‘link’. Door
op deze ‘’link’ te klikken ga je ook naar de webpagina.
Op deze pagina zie je onmiddellijk stap 1 van de inschrijvingsmodule staan.
Let op: Er kan pas ingeschreven worden vanaf de vastgelegde reservatiemomenten en uren.
De inschrijvingen worden dan pas open gezet.
Je zal voor ieder kind 3 stappen moeten doorlopen om de reservatie in orde te brengen. Hierbij
alvast meer informatie over de verschillende stappen. Je zal deze informatie ook terugvinden
op het online formulier.
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1. In deze eerste stap wordt gevraagd om het kindnummer op te geven voor het kind
dat je wilt inschrijven (of uitschrijven), samen met een e-mailadres.
Het kindnummer vind je op elke detailfactuur die je van ons krijgt (het nummer staat
naast de naam van het kind tussen haakjes vermeld en bestaat uit 7 cijfers). Heb je nog
geen gebruik gemaakt van de opvang sinds september 2017, contacteer ons dan
gerust om uw kindnummer(s) op te vragen. Je doet dit best vóór de inschrijvingen
starten. Wij hebben in de opvang een lijst met de kindnummers klaarliggen om jullie
snel verder te kunnen helpen. Je doet dit bij voorkeur via e-mail:
pimboli@vdkomma.be of telefonisch op het nummer 0473 56 59 64 of 0493 17 06 51
2. In de tweede stap kies je de periode waarvoor je je kind wilt inschrijven. In de volgende
stap ziet u dan verdere details en kan je de in- of uitschrijving afwerken en indienen.
3. In stap drie krijg je het formulier te zien. Vul het formulier volledig in om uw kind in te
schrijven voor de gekozen periode. Belangrijk: Je dient op de pagina naar beneden te
scrollen, daar zie je alle dagen waarop je kan inschrijven.
Je reserveert per dag en per dagdeel. Dit wil zeggen dat je ervoor kan kiezen om
opvang te reserveren voor enkel een voormiddag of enkel een namiddag of voor een
volledige dag. Wanneer je voor de volledige dag wilt reserveren, vink je voormiddag
én namiddag aan. Je moet per dag ook telkens een startuur en einduur invullen. Dit is
zeer belangrijk!
Je krijgt in stap 3 ook een overzicht van beschikbare plaatsen te zien door middel van
een kleurencode (groen – oranje – rood). Dit overzicht van beschikbare plaatsen is
puur richtinggevend. (en houdt bijvoorbeeld geen rekening met dubbele
inschrijvingen, enz.). Een rood vakje betekent dus niet per se dat er geen plaats is.
Schrijf je kind(-eren) dus gewoon in en wacht even op reactie van de opvang.
Je moet elk kind apart inschrijven dus let erop dat je de 3 stappen doorloopt voor elk van
jouw kinderen, en voor elke opvangperiode. Dit wil zeggen dat je eerst de inschrijving doet
voor kind 1 aan de hand van het kindnummer en e-mailadres. Nadien doe je net hetzelfde
voor kind 2 met zijn/haar kindnummer en een e-mailadres. Verschillende kinderen van
hetzelfde gezin worden wel op hetzelfde tijdstip geregistreerd om de vermijden dat kind 1
plaats heeft op een bepaalde dag en kind 2 van hetzelfde gezin niet meer.
Belangrijk: via het online formulier doe je een reservatie voor de opvang. Je krijgt van deze
reservatie ook een e-mail. De opvang van je kind(-eren) is pas definitief als je van ons een
bevestigingse-mail krijgt met daarin de effectief gereserveerde opvangdagen.
Heb je nog vragen, stel ze gerust!
Algemene vragen met betrekking tot de online-inschrijvingen kan je enkel stellen via e-mail
en op het telefoonnummer 0473 56 59 64.
Je kindnummer(-s) opvragen kan je doen via email pimboli@vdkomma.be of telefonisch op
0473 56 59 64 of 0493 17 06 51
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